Puheenjohtajan terveiset
Terveiset sateisesta Turusta. Kevät pääsi jo hyvään vauhtiin ja ehdimme nauttia lähes helteistä
ympäri maata. Toppatakit kaivettiin takaisin ja nyt odotellaan kevään uutta tulemista!
Suomen Endoproteesihoitajat ry:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 23.3.2007. Kokous valitsi
uuden hallituksen ja puheenjohtajan. Tosin uutta ei juuri tullut, sillä entinen puheenjohtaja valittiin
jatkamaan ja ainoastaan yksi hallituksen jäsen vaihtui. Terhi Näppäri-Kokkolan tilalle uuteen
hallitukseen tuli Leena Mononen. Leena ehtikin olla yhden vuoden poissa hallituksesta
henkilökohtaisten syiden vuoksi, mutta palasi nyt siis remmiin. Hallitus esittää kiitokset Terhille
monivuotisesta hallitustyöskentelystä ja toivottaa Leenan lämpimästi tervetulleeksi takaisin!
Ehkä suurin muutos yhdistyksen kannalta oli sihteerimme vaihtuminen. Eija Leisti luovutti
tehtävänsä Pirkolle, lupautuen toki auttamaan Pirkon alkuun ja vähän pidemmällekin jatkaessaan
hallituksen jäsenenä. Aloittaessani viime vuonna yhdistyksen puheenjohtajana, en olisi selvinnyt
ilman Eijaa ja hänen ”kovalevyään” ja koko hallitus esittää Eijalle lämpimät kiitokset kaikista
vuosista, jotka hän on sihteerinämme toiminut. Samalla toivotamme Pirkon tervetulleeksi sihteerin
pestiin!
Yhdistyksemme ensimmäinen jäsenlehti ilmestyi jäsenten postilaatikoista ja palaute on ollut
ilahduttavan positiivista. Näyttää siltä, että lehdelle oli kysyntää nettisivujen aikana, sillä moni on
kertonut ottaneensa paperiversion käteen ja heittäytynyt soffalle lueskelemaan työpäivän jälkeen.
Haluankin lähettää lämpimät kiitokseni kaikille kirjoittajille, sillä ilman Teitä ei lehteä olisi tullut.
Kuopion jutusta oli vahingossa jäänyt Laura Roikosen nimi pois. Samalla esitän kiitokseni myös
mainostajillemme. Lehdelle valittiin hallituksen kokouksessa toimitustyöryhmä, joka koostuu
koulutustyöryhmästä. Toimitustyöryhmä jää nyt odottelemaan Teiltä kaikilta artikkeleita syksyllä
ilmestyvään seuraavaan numeroon!!
Yhdysjäsenvastaavat jatkavat toimintaansa ja pyrkivät ahkerasti kehittämään yhdysjäsentoimintaa.
Siihen työhön tarvitaan Teitä, joten jos Sinua kiinnostaa ryhtyä alueellasi yhdysjäseneksi,
ilmoittaudu Hannalle, Merjalle tai Lauralla ja lähde mukaan suunnittelemaan toimintaa!!
Keväinen koulutusristeily järjestettiin 6 kertaa ja osanotto oli taas runsasta. Tänäkään vuonna eivät
kaikki halukkaat päässeet mukaan, vaan osa jäi rannalle. Ohjelma oli osallistujien mukaan hyvä tai
kiitettävä suorastaan ja järjestelyt saivat taas valtavasti kiitosta. Kiitokset tästä kuuluvat upeille
luennoitsijoille ja järjestäjille! Seuraavan risteilyn suunnittelu alkoi jo ja ainakin ajankohta lyötiin
lukkoon. Seuraavan kerran tietoa ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta on tarjolla taas ensi
keväänä kelluen!
Kevät on valon aikaa, uuteen kukoistukseen heräävä luonto inspiroi meitä kaikkia uudistumaan ja
katsomaan eteenpäin, näkemään kauneutta ympärillämme ja luomaan kauneutta elämäämme,
nauttimaan keväästä!
” Mihin puutarhuri selkää tarvitsee? Kaikesta päätellen vai siihen, että oikaisee sen aika ajoin ja
virkkaa: ”Kylläpä selkää särkee” (Karel Capek)
Toivotan Teille kaikille kesälomia odoteltaessa oikein hyvää ja aurinkoista kevättä!
Teija

